
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKY MAN INTERNATIONAL nv is een Belgische KMO, met een dochterbedrijf SKY MAN USA in Noord-Amerika, die zich 

specialiseert in de ontwikkeling en de fabricage van gemotoriseerde hangstellingen en takels voor personenvervoer, 

permanente onderhoudsinstallaties voor gevels en industriële toepassingen voor hoogtebereik van personen. 

 

 
SERVICE ENGINEER Access & Safety 

 
 
Functie  
“Acces & Safety”, de afdeling voor onze “thuismarkt” benaderen wij op een rechtstreekse, projectmatige manier waarbij 
we op zoek gaan naar de juiste, veilige toegangsmethode per probleemstelling (gebouw, brug, toren…). Meestal is de 
uitkomst een ‘tailor made’ installatie die in eerste stap eigen beheer wordt geïnstalleerd en nadien onder een contract 
ook kan worden onderhouden, d.m.v. eigen ingenieurs, eigen technici en door gebruik te maken van onderaannemers.     

• Installeren, in dienst stellen en zowel technisch als administratief, klaarmaken voor gebruik van de nieuwe 
installaties. 

• Zowel elektrische als mechanische storingen pro-actief detecteren en verhelpen on site , alleen of in 
teamverband van de reeds bestaande installaties in onderhoud.  

• Planning en organisatie van periodieke controles met het keuringsorganisme.  
• De administratieve afwikkeling van jouw interventies.  
• Het signaleren van zowel technische als procesmatige problemen ter verbetering op de lange termijn.  U bent 

de eerste contactpersoon van de klant en staat in direct contact met onze coördinator onderhoud en 

engineeringafdeling.  
• Opleiding geven m.b.t. het gebruik van de installaties aan gebruikers in Nl en FR taal  

 
Profiel  

• A2 electromechanica of gelijkwaardig door opleiding/ervaring.  
• Praktijkkennis van elektrische componenten en elektrische plannen begrijpen is een must. Kennis 

van electronica (PLC) is niet vereist.  
• Kennis van mechanica is een must.  
• Nederlands en Frans is een must, Engels is een pluspunt.  
• U bent een dynamische zelfstarter en kan zeer planmatig, georganiseerd, analytisch en autonoom werken.  
• U werkt graag in een dynamische KMO omgeving, met plaats voor overleg en eigen input 
• Geen 9-to-5-mentaliteit (20% in-house, 80% ter plaatse)  
• U hebt geen hoogtevrees 
• Assertief 
• Commercieel ingesteld 

 
Aanbod  

• Gepast salaris naar ervaring  
• Een verantwoordelijke functie met een uitgebreid takenpakket  
• Maaltijdcheques  
• Hospitalisatieverzekering  
• Groepsverzekering 
• Bedrijfswagen 

 
 
Kandidaturen sturen naar: info@sky-man.com , t.a.v. Daniëlla Van Beneden. 
 
Voor meer informatie: www.sky-man.com 


